
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๐๓) 

ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคุมการฆาสัตว 
และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๐๒๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  มาตรา  ๑๓ และมาตรา ๒๐  แหง
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๐๒  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหเรียกเก็บอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว และคาธรรมเนียม

โรงพักสัตวตามอัตรา ดังตอไปนี้ 
(๑) อากรการฆาสัตว 

โค ตัวละ ๑๒ บาท 
กระบือ ตัวละ ๑๕ บาท 
สุกร ตัวละ ๑๐ บาท 
สุกรที่มีน้ําหนักต่ํากวา 
๒๒.๕ กิโลกรัม ตัวละ ๕ บาท 
แพะ หรือ แกะ ตัวละ ๔ บาท 

(๒) คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 
โค ตัวละ ๘ บาท 
กระบือ ตัวละ ๘ บาท 
สุกร ตัวละ ๑๐ บาท 
แพะ หรือ แกะ ตัวละ ๒ บาท 

(๓) คาธรรมเนียมโรงพักสัตว ตัวละ ๒ บาท 
 
ขอ ๒  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการอนุญาตใหจําหนายเนื้อสัตวของสัตวที่ตาย

เอง หรือที่มิไดถูกฆาโดยไดรับใบอนุญาตตามอัตรา ดังตอไปนี้ 
(ก) คาพาหนะของพนักงานตรวจโรคสัตวไปตรวจเนื้อสัตวตามระเบียบการไป

ตรวจราชการของทางราชการ ไมเกินที่จายจริง 
(ข) คาเบี้ยเลี้ยงของพนักงานตรวจโรคสัตวไปตรวจเนื้อสัตวไมเกินอัตราการไป

ตรวจราชการตามระเบียบของทางราชการ 
(ค) คาใบอนุญาต 

โค ตัวละ ๑๒ บาท 
กระบือ ตัวละ ๑๕ บาท 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๗/ตอนที่ ๗/ฉบับพิเศษ หนา ๑๔/๒๗ มกราคม ๒๕๐๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สุกร ตัวละ ๑๐ บาท 
สุกรที่มีน้ําหนักต่ํากวา 
๒๒.๕ กิโล กรัมตัวละ ๕ บาท 
แพะ หรือ แกะ ตัวละ ๔ บาท 

 
ขอ ๓๒  ใหยกเวนอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตวและคาธรรมเนียม

โรงพักสัตว ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตใหฆาสัตวทําการฆาสัตวในวันตรุษอิดิลอัฏฮา และวันเมา
ลิดนาบี ณ มัสยิด ในปหนึ่งรวมกันไมเกินมัสยิดละสองคร้ัง และแตละคร้ังใหยกเวนสําหรับโคและ
หรือกระบือรวมกันไมเกินสองตัว สําหรับแพะและหรือแกะรวมกันไมเกินสี่ตัว 

 
ขอ ๔  ใหยกเวนอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว และคาธรรมเนียม

โรงพักสัตว สําหรับการฆาสัตวเพ่ือตรวจพิสูจนหรือทดลองทางวิชาการ โดยเจาพนักงานผูมีอํานาจ
หนาที่ของกรมปศุสัตว หรือโดยเจาหนาที่ของหนวยราชการ หรือขององคการที่ไดรับอนุญาตจาก
รัฐมนตรี 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓ 
พลเอก ป. จารุเสถียร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 

                                                 
๒ ขอ ๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดประกาศใช
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๐๒ แลว สมควรออก
กฎกระทรวง กําหนดอัตราอากรฆาสัตว คาธรรมเนียมสําหรับโรงฆาสัตว คาธรรมเนียมสําหรับ
โรงพักสัตว รวมทั้งหลักเกณฑและเง่ือนไขในการลดหรือยกเวนอากรและหรือคาธรรมเนียม เพ่ือ
เปนหลักการปฏิบัติตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติดังกลาว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๐๒๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง (พ.ศ. 
๒๕๐๓) ขอ ๓ ไดกําหนดใหผูที่ไดรับอนุญาตใหทําการฆาสัตวเพ่ือประกอบพิธีกรรมสําคัญใน
ศาสนาอิสลามโดยไดรับยกเวนคาอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว และคาธรรมเนียม
โรงพักสัตว ทําการฆาสัตว ณ ที่ใดที่หนึ่ง อันเปนสถานที่ที่เคยใชประกอบพิธีการนั้น แหงหนึ่ง ๆ 
ไมเกินปละ ๑ ครั้งนั้นยังไมเปนการเหมาะสม และชาวไทยผูนับถือศาสนาอิสลามไมไดรับความ
สะดวกเพียงพอในการประกอบพิธีกรรมตามลัทธิความเชื่อถือของตน กลาวคือ (๑) พิธีกรรม
สําคัญที่จะตองฆาสัตวประกอบพิธีอยู ๓ พิธี คือพิธีเมาลิดนาบีกระทําที่มัสยิดใดมัสยิดหนึ่งในวัน
เมาลิดนาบี กับพิธีกุรปนและพิธีอากีเกาะห ซึ่งอาจจะทํารวมกันหรือแยกกันที่มัสยิด หรือ
บานเรือนของราษฎรในวันตรุษอิดิลอัฏฮา ดังนั้น เมื่อพิธีเมาลิดนาบีกําหนดใหตองกระทํา ณ 
มัสยิดแลว ชาวไทยผูนับถือศาสนาอิสลามก็ตองกระทําพิธีกุรปนและพิธีอากีเกาะหที่บานเรือน อัน
ไมสะดวกแกการควบคุมเกี่ยวกับการอนุญาตใหฆาสัตว จึงเห็นควรกําหนดวันสําคัญทางศาสนา
อิสลามใหแนนอน คือวันเมาลิดนาบีและวันตรุษอิดิลอัฏฮา และกําหนดสถานที่ที่จะอนุญาตใหทํา
การฆาสัตว คือที่มัสยิด กับเพิ่มจํานวนครั้งใหทําการฆาไดปละ ๒ ครั้ง เพ่ือใหการฆาสัตวไดกระทํา
ที่มัสยิด 

 
 
 
 
 
 
 

ฐาปนี/แกไข 
๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 

B+A(C) 
 

อัมภิญา/จัดทาํ 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 
พัชรินทร/จัดทํา 

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๘/ตอนที่ ๔๗/หนา ๕๔๔/๖ มิถุนายน ๒๕๐๔ 


